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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 6 juli 2017 

 Aantal bezoekers: 3 

 Aantal sprekers: geen 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 8 en 15 juni 2017 

In cie. Bestuur van 6 juli 2017: 

De heer Gün (GLH) meldt dat hij op 8 juni heeft gesproken over 'duurdere en middeldure 

woningen' in plaats van over 'duurdere en minder dure woningen'.  

De heer Vreugdenhil (CU) meldt dat in het verslag van 15 juni op bladzijde 10 wordt 

gesproken over 'Mattheus 13, vers 3', dit dient 'Mattheus 13, vers 12' te zijn.  

De verslagen worden vastgesteld met inachtneming van de correcties.  (2016/515708) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

6.  Voorstel presidium extra raadsvergadering 21 juli 2017 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: meerderheid van de commissie adviseert het presidium om de extra 

raadsvergadering op 21 juli 2017 plaats te laten vinden. (2017/298602) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Advies Commissie Werkwijzen Raad 2017 

   Advisering van de Commissie Werkwijzen Raad 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: het advies wordt als bespreekpunt geagendeerd in de raad van 20 

juli 2017. De diverse besluitpunten van het advies zullen apart van elkaar in het raadsstuk 

worden opgenomen. (2017/262094) 

 

8.  Kredietaanvraag optimalisatie huisvesting 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: ter vergadering is dit punt doorgeschoven naar commissie 

vergadering van 13 juli a.s.  (2017/240174) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

9.  Evaluatie pilot cameratoezicht 

beslissing over al-dan-niet voortzetten van proef met cameratoezicht in het uitgaansgebied; 

betreft uitvoering van afspraak uit coalitieprogramma 

(2016/584537) 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: ter kennisname ontvangen en o.v.v. D66 ter bespreking agenderen 

in volgende vergadering. Cie. Bestuur 6 juli 2017: de brief is afdoende besproken. 

(2016/584537) 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging informeren over cameratoezicht bij evenementen 

De heer Gün (GLH) vraagt of de commissie ook op de hoogte gesteld wordt van uitbreiding 

van cameratoezicht bij evenementen. Burgemeester Wienen zal de commissie informeren 

over het cameratoezicht tijdens evenementen. (2017/330338) 

 

10.  Brief burgemeester Wienen d.d. 10 mei 2017 aan cie. Bestuur inzake Inzet susteams in 

horecagebied 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: brief t.k.n. Op verzoek van SP ter bespreking geagendeerd. 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: brief is voldoende besproken. (2017/250736) 
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   Brief van BM Wienen van d.d. 10 mei 2017 aan Commissie Bestuur inzake Inzet susteams in 

horecagebied. 

Cie. Bestuur 24 mei 2017: t.k.n. en o.v.v. SP ter bespreking geagendeerd in volgende 

vergadering. Cie. Bestuur 6 juli 2017: brief voldoende besproken. (2017/218118) 

 

11.  Rondvraag 

12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, Uitvoering Archiefwet 2016 

Cie. Bestuur 15 juni 2017: t.k.n. opnieuw geagendeerd op 6 juli, omdat wegens tijdgebrek 

commissie tkn stukken niet heeft kunnen agenderen voor evt. bespreking. 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.aangenomen. (2017/174090) 

 

1.2 Stand van zaken ontwikkeling Informatie- en Participatie Platform 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n. ontvangen en t.k. aangenomen. (2017/183632) 

 

1.3 Informeren raad over globale begroting 2018 van de Metropoolregio Amsterdam 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n. ontvangen en t.k. aangenomen, onder voorbehoud dat de 

definitieve begroting op 15 okt. incl. pre-advies van het college tijdig ter bespreking wordt 

aangeleverd aan de commissie/raad.  (2017/260720) 

   Toezeggingen (nieuw)- Toezegging Integrale Begroting 2018, MRA Jaarplan 2018 en 

meerjarenraming 

In de ter kennisname nota Informeren raad over globale begroting 2018 MRA (t.k.n. stuk 6 

juli) wordt toegezegd dat het college de integrale Begroting 2018, het MRA Jaarplan 2018 en 

de meerjarenraming die in augustus verschijnen ter behandeling aan commissie en raad zal 

voorleggen, met de mogelijkheid om een zienswijze te geven. (2017/330136) 

 

1.4 Meicirculaire 2017 Gemeentefonds 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n. ontvangen en t.k. aangenomen. (2017/266729) 

 

1.5 Jaarverantwoording inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen 2016 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n. ontvangen en t.k. aangenomen. (2017/249446) 

 

2. Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van B en W 

2.1   Brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 30 mei 2017 over 'Jaarrekening 2016 Werkpas 

Holding BV 

Cie Samenleving 15-6-2017: ter kennisgeving aangenomen 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k. aangenomen (2017/253285) 

2.2   Brief BM Wienen d.d. 9 juni 2017 over Handhaving Opiumwet bij gezinnen met kinderen 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n., SP verzoekt om bespreking in cie. Bestuur of Samenleving; 

wordt besproken in volgend presidium (14/7) (2017/269371) 

2.3   Brief wethouder Jeroen van Spijk d.d. 30 mei 2017 over Realisatie vervanging wagenpark 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k. aangenomen (2017/252679) 

2.4   Brief van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 22 juni over Behandeling Jaarverslag 2016 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k. aangenomen  
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2.5 Brief burg. Wienen d.d. 19 juni 2017 inzake technische bespreking herziening APV incl. 

bijlagen 

   Vaststellen nieuwe Algemene plaatselijke verordening 

Cie. Bestuur 18 mei 2017: behandeling is aangehouden o.v.v. de commissie. Burgemeester 

laat de toelichting uitbreiden, daarna een technisch vragenuurtje voor de commissie en dan 

nieuwe behandeling in de commissie. 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: Brief burgemeester Wienen d.d. 19 juni 2016 over Technische 

bespreking herziening APV incl. bijlagen t.k.n. Technisch vragenuurtje heeft plaatsgevonden 

op 6 juli van 16.00 tot 17.00 uur. Er wordt een nog een vervolg gepland, daarna opnieuw 

inhoudelijke behandeling van de nieuwe APV.  (2017/24562) 

 

2.6 Toezegging Overzicht gederfde legesinkomsten (2016/244645) 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: Verantwoording t.k. aangenomen 

   Brief van wethouder Van Spijk inzake inkomstenderving bij bouwleges 

Wegens tijdgebrek niet besproken in cie. Bestuur van 12 mei en ook niet in cie. 

Ontwikkeling bij agendapunt over de Beheersverordeningen. Bespreking is verschoven naar 

cie. Bestuur van 19 mei 2016: voldoende besproken. Bij de Jaarrekening 2016 wordt de 

werkelijke omvang van de legesderving van bouwleges duidelijk gemaakt. (2016/191999) 

 

2.7 Toezegging n.a.v. rondvraag over duidelijke richtlijnen voor pasfoto's  

Mevrouw Huysse (GL)  vraagt of er eenduidige criteria zijn voor de beoordeling van pasfoto's, 

bijvoorbeeld als het gaat om een hoofddoek. Volgens burgemeeseter Wienen zijn daarvoor 

duidelijke richtlijnen en hij zal dat laten uitzoeken. 

(2017/125073) 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k.n. ontvangen. GroenLinks vindt hun oorspronkelijke vraag niet 

afdoende beantwoord. Zij stelde de vraag over de subjectieve toepassing van de richtlijnen 

door de baliemedewerkers. Hoe kan dat voorkomen worden?(2017/125073) 

 

2.8 Toezegging verslagen januarisessies Helder Speelveld 

Wethouder Van Spijk zegt toe de commissie de verslagen van de januarisessies te doen 

toekomen (2017/35346) 

cie. Bestuur 6 juli 2017: verantwoording t.k. aangenomen 

 

2.9 Motie 19 'Veiligheid: ook dat doen we samen'  

Cie. Bestuur 6 juli ter kennisname: Burgemeester Wienen verzoekt commissie Bestuur deze 

brief inhoudelijk te bespreken in de commissie van 13 juli a.s. 

 (2016/525830) 

 

2.10 Motie 46 Meer zorg voor nazorg ex-gedetineerden 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: t.k. aangenomen. AP verzoekt om bespreking. Plan van Aanpak 

Nazorg aan Haarlemse ex-gedetineerden komt na de zomer naar de commissie. 

(2016/525848) 

   Toezeggingen (nieuw)- Toezegging Plan van Aanpak nazorg aan ex-gedetineerden 

In de verantwoording van Motie 46 Meer zorg voor nazorg ex-gedetineerden (t.k. cie. 6 juli) 

wordt toegezegd dat een Plan van Aanpak met concrete acties na de zomer aan de commissie 

wordt aangeboden. (2017/330415) 

 

2.10 Notitie VRK en zelfredzaamheid 

Cie. Bestuur 6 juli 2017: tussenbericht t.k. aangenomen (2015/230126) 

 


